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INTERAKTÍVNE RIEŠENIE ZOBRAZOVANIA VO VYUČOVACOM PROCESE 

 

Adrián MORAVČÍK – Andrej KRUMPÁL - Tibor GLENDA 
 

 

 

Firma REVIS-SERVIS spol. s r.o. , Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra vznikla v roku 1992. 

Odvtedy sa snažíme starať o nášho zákazníka absolútne komplexne. 

 

Ponúkame : 

- Predaj kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – všetky značky 

- Prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – všetky značky 

- Leasing kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – všetky značky 

- Servis kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – všetky značky 

- Predaj spotrebného materiálu do kopírovacích strojov, tlačiarní, multif.zariadení – 

všetky značky 

- Predaj kancelárskych potrieb (viď  katalóg  „Kancelária“) 

- Predaj tlačív 

- Predaj interaktívnych zobrazovacích zariadení, korkových tabúľ, magnetických 

tabúľ,... 

- Predaj xerografického papiera, obálok..... 

- Predaj čistiacich prostriedkov 

- Predaj upratovacích vozíkov a príslušenstva 

- Predaj profesionálnej chémie 

- Predaj hygienických prostriedkov – toalet.pap., servítky, utierky, mydlá,.... 

- Predaj reklamných predmetov + potlač 

- Predaj kancelárskeho a školského nábytku 

- Predaj kalkulačiek, skartovacích strojov, laminovacích strojov, hrebeňovej 

väzby,.... 

- Bezplatné poradenstvo v problematike kancelárskej techniky 

 

 

Výrobca značky SHARP sa pokúša cenovo dotovaným výrobkom SHARP LCD PN65SC1 – 

„BIG Pad“ zvýšiť úroveň vyučovacích procesov na základných, stredných a vysokých 

školách na Slovensku a v Českej republike. 

Výrobca garantuje na SHARP LCD PN65SC1 – „BIG Pad“ záruku až 5 rokov ! 

V spolupráci s našou firmou REVIS-SERVIS, spol. s r.o.,  ako ich najvyššieho partnera 

„GOLD PARTNER“ na Slovensku, nás oslovili s možnosťou ponuky tohto produktu formou 

prezentácií           na školách. 

Jedná sa o tzv. „BIG PAD“ – interaktívne riešenie zobrazovania, písania, kreslenia ... (nie je 

potrebný projektor, žiadna údržba a s ňou spojené náklady (odpadá výmena lampy,...filtrov, 

kalibrácia, .. !) 

Dokúpením vhodného príslušenstva sa  SHARP LCD PN65SC1 – „BIG Pad“ stane nielen 

absolútne mobilným interaktívnym zariadením, ale aj absolútne nezávislým 

interaktívnym zariadením bez nutnosti použitia externého počítača alebo notebooku, 

dokonca aj interaktívnym zariadením nezávislým na bezdrôtové pripojenie v priestoroch 

bez wifi . 

Chceme sa neustále zdokonaľovať a veríme, že budeme naďalej spoľahlivým partnerom 

v oblasti predaja a servisu kancelárskej techniky ! 
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Všetko čo potrebujete, 

nájdete pod jednou strechou ! 

www.revis-servis.sk www.vsetkoprekancelariu.sk 

Tel. kontakt : 037/7412 011, 6526 691 

objednavky@revis-servis.sk servis@revis-servis.sk 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzent: RNDr. Darina Tothová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

http://www.revis-servis.sk/
http://www.vsetkoprekancelariu.sk/
mailto:objednavky@revis-servis.sk
mailto:servis@revis-servis.sk

